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NIEUWS VOOR DE OUDERS
Beste ouders
Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen
hebben we er deze keer voor gekozen de
rapportgesprekken digitaal te gaan voeren. Dit
zal zowel voor u als voor ons even wennen zijn.
Soms moet u even wachten in de digitale
omgeving. De leerkracht komt u hier vanzelf
uithalen. Aangezien dit de eerste keer is dat we
de gesprekken op deze manier gaan voeren, kan
het zijn dat het soms mis gaat. We blijven het
belangrijk vinden dat de leerkrachten een
gesprek met u voeren over het rapport. Mocht
het gesprek niet gelukt zijn, dan zal er een
nieuwe afspraak gemaakt worden. De rapporten
worden van te voren meegegeven, zodat u het
rapport alvast kunt bekijken en u het rapport
tijdens het gesprek erbij kunt houden.
We missen de ouders in de school. We missen
het contact tussen de ouders en de leerkrachten
en hopen van harte dat dit spoedig weer mogelijk
wordt.
Als u vragen heeft over het rapportgesprek, dan
kunt u de leerkrachten via MSI een bericht
sturen.
Gezonde juffen en meesters
Onze school is een gezonde school. Daarom eten
de juffen en meesters zelf ook veel fruit. Iedere
dag staat er vers fruit klaar in de
personeelskamer. Dikke duim voor alle docenten
en kinderen die fruit eten! Een gezond lijf begint
bij gezonde voeding!

Zie ginds komt de stoomboot...
Aanstaande zaterdag 14 november komt
Sinterklaas weer aan in Nederland. Dit kun je
zaterdag zien op televisie op NPO3 om 12:00
uur.
Natuurlijk hopen we dat Sint en zijn pieten ook
dit jaar weer langskomen op De Kleine Wereld. In
verband met de Corona-maatregelen zal het
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Sinterklaasfeest er dit jaar wat anders uit zien op
school. Hierover horen jullie later meer.
In deze periode kijken we op school naar het
Sinterklaasjournaal. We komen zo al helemaal in
de Sinterklaasstemming. Dit kun je thuis ook
kijken: elke doordeweekse avond om 18:00 uur
op NPO3.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Appelmoes maken in groep 1/2 c
Bij de kleuters wordt gewerkt met het thema
herfst. In groep 1c werken wij vanuit het boek:
''Kleine muis zoekt een huis''. De muis zoekt een
huisje voor hem en zijn appel.
De appel staat nu centraal in de groep. Buiten
het tellen, praten en knutselen over appels, zijn
we ook echte appels gaan bekijken en proeven.
Het proeven van de appels ging ons helemaal
goed af, toen wij er appelmoes van hebben
gemaakt. Het bleek toch makkelijk om te maken
en wat hebben we genoten!

Een kijkje in groep 1/2e
Sinds we werken over spinnen hebben we
plotseling een klassenspin. Hij vertelde ons dat
zijn naam Karel is en een poosje bij ons blijft
logeren. Karel doet soms gekke dingen, hij
neemt hapjes van de nootjes en kastanjes in
onze themahoek, hij raakt soms wat kwijt, gaat
aan de wandel en verplaatst steeds spullen! Deze
keer vonden we Karel met een boekje in de
leeshoek.

Gelukkig vonden deze twee stoere spinnen
dames dit geen enkel probleem en luisterden
rustig naar het verhaaltje wat Karel aan het
voorlezen was.
Veel spinnen groetjes uit groep 1/2e
Samenwerken in groep 5a
Leren doe je in groep 5 niet alleen door naar de
juf te luisteren maar vooral ook door samen te
werken en goed te overleggen waarom iets op de
manier hoort zoals jij denkt. Dit zorgt ervoor dat
er nieuwe verbindingen worden gelegd in de
hersenen en je iets gemakkelijker kan
onthouden. De kinderen proberen op de
bijgevoegde foto’s een uit elkaar geknipte tekst,
weer op de goede volgorde te leggen. Dit zorgt
er niet alleen voor dat je goed vooruit en terug
moet lezen maar ook moet begrijpen hoe een
tekstvolgorde in elkaar zit.
Daarnaast leren de kinderen ook veel samen
tijdens het oefenen van de tafels. Vooral de tafels
van 6, 7 en 8 worden veel geoefend. En het leuke
is: ze oefenen dit uit zichzelf want hoe beter je
de tafels gaat beheersen, hoe leuker het wordt!
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Pech in groep 8
Nou zeg, wat een pech.
Het begon wel goed.
Groep 8 heeft een drukke tijd namelijk. Toetsen,
adviezen, veel leren en oefenen. Je wil toch
graag naar een school die echt bij je past
volgend schooljaar. Die hele drukke tijd was de
afgelopen 2 weken heel duidelijk. Het eerste
gesprek over het drempelonderzoek met de
ouders was al geweest en nu zouden we naar
twee scholen binnen een week gaan. Ook zouden
we een belangrijke toets doen afgelopen
woensdag.
Op dinsdag 3 november gingen we naar het ZuidWestcollege. Dat was leuk zeg, we waren de
enige klas die op bezoek was, en er waren wel 8
leraren die ons gingen helpen en lessen geven.
Biologie, ICT, sport, verzorging en veiligheid. We
hebben veel kunnen zien.
Op donderdag 5 november zouden we naar het
Rijswijks Lyceum gaan, dus stonden we een uur
te wachten op een bus… Die niet kwam. De
busmaatschappij dacht 26 november. Kan
gebeuren, dachten we, tot we afgelopen
woensdag allemaal in de klas zaten te wachten
op iemand die de NIO toets kwam afnemen… die
ook niet kwam!
Gelukkig hebben we voor allebei een nieuwe
afspraak kunnen maken, maar de kinderen en de
meester waren niet heel blij. We hopen dat vanaf
nu alles wel gewoon goed gaat.

Communicatie bij de gymles
De afgelopen weken is tijdens de gymles aardig
wat aandacht besteed aan communicatie: ‘’Wat
zeg ik tegen een ander?’’ en vooral ‘’Hoe zeg ik
dat tegen een ander?’’, waar ook de
lichaamshouding belangrijk in was. Een aantal
leerlingen hebben dit fantastisch opgepakt: zij
lieten zien dat zij medeleerlingen op een kalme
en prettige manier konden aanspreken. Dit zorgt
voor een fijne sfeer in de les en zorgt ervoor dat
kinderen naar elkaar luisteren!
Bij de kleuters zijn we
al weken bezig met
zo veel en zo
gevarieerd mogelijk
bewegen. Van
zwaaien tot kruipen
en van klimmen tot
springen. Hiernaast
zie je 2 kleuters van
1/2b, die helemaal
naar het hoogste
punt durven te
klimmen!

2531 TG DEN HAAG

T 070-40 20 188

www.kleine-wereld.nl

